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Zbieraj resztki materiału  
lub  starą izolację z miejsca 
zasypu przy pomocy  
„beczki” i maszyny

MaSZyna DO WDMUCHiWania 
iZOlaCJi MiNifANT M99



 Zbiornik zasypowy  
Pojemność zbiornika wynosi 
200 l, czyli jednorazowo 1 – 2 
standardowe worki materia-
łów izolacyjnych. Mocowanie 
zbiornika na trzy zatrzaski 
ułatwia transport i konserwa-
cję maszyny.

Minifant M99 jest kompaktową maszy-
ną do wdmuchiwania. M99 dobrze się 
sprawdza jako maszyna do otwartego 
nadmuchu, wdmuchiwania wewnątrz-
szczelinowego i natryskiwania metodą 
na mokro. Pracuje na różnych mate-
riałach izolacyjnych i posiada szereg 
praktycznych funkcji i zastosowań. 

Minifant M99 przekonuje wszechstron-
nością i efektywnością. Przeznaczony 

jest do robót mobilnych. Maszyna jest ła-
twa w obsłudze i przyjazna dla użytkow-
nika. Zastosowane w niej rozwiązania 
technologiczne pomagają wykonawcom 
pracować szybciej i wydajniej.

Jesteśmy producentem maszyn i urzą-
dzeń do wdmuchiwania i przetwarzania 
dowolnych materiałów izolacyjnych. 
Jesteśmy niezależną firmą, nie związaną 
z konkretnym producentem i marką 

termoizolacji. Myśląc o wyzwaniach sto-
jących przed wykonawcami, tworzymy 
nowoczesne maszyny i urządzenia dla 
technologii wdmuchiwania dociepleń.

Poznaj świat X-Floc. Nowy wymiar tech-
nologii wdmuchiwania dociepleń.

Kompaktowa i profesjonalna maszyna 
do wdmuchiwania termoizolacji

 Zasilanie  
Maszyna działa na jednofazowym 
źródle prądu. Jedną z dmuchaw 
można odłączyć, jeśli przyłącze 
ma tylko 10A.

 Zasada działania  
Skompresowany materiał z worka wrzucany jest  
do zbiornika, gdzie specjalnie profilowane ostrza  
mieszają i rozdrabniają materiał na drobne włókna.  
Przesłona nad śluzą powietrzną określa ilość roz- 
drobnionego materiału podawanego jednoraz- 
wo do komory śluzy powietrznej. W miarę obrotu  
ślimaka śluzy powietrznej, materiał znajdujący się  
w komorze przesuwany jest na spód. Tam miesza się  
z wydmuchiwanym powietrzem i podawany jest 
wężem do miejsca zasypu.

Kluczowe zalety maszyny: dobra wydajność wdmuchiwania materiału i przesyłu powietrza | zdalne sterowanie  
bezprzewodowe w standardzie | pracuje z różnymi rodzajami materiałów izolacyjnych | mobilna i łatwa w transporcie | 
wszechstronność zastosowania – przeznaczona jest do wdmuchiwania w przegrody oraz natryskiwania na mokro | 
połączona z „beczką na odpadki” umożliwia sprzątanie miejsca pracy oraz wyciągnięcie starej izolacji z przegrody  
budowlanej.

  W standardzie   Opcjonalne 

 Wskaźnik napięcia sieciowego 
 Opcjonalny wyświetlacz LED do Mini-

fanta M99. Umożliwia wykrycie zmian 
i spadku napięcia oraz szybkie spraw-
dzenie możliwości pracy maszyny na 
danym źródle zasilania. 



 Rozgarniarka  
Skompresowany materiał 
izolacyjny rozdrabniany jest 
przez specjalnie profilowane 
ostrza rozgarniarki. Materiał 
izolacyjny osiąga odpowiedni 
poziom rozwłóknienia i roz-
drobnienia. 

 Sterowanie prędkością pracy śluzy 
powietrznej  
Seria DS wyposażona jest w potencjometr  
regulujący prędkość obrotów śluzy powietrz- 
nej i rozgarniarki (między 28 a 52 obroty/min.). 
Wykonawca precyzyjnie steruje płynnością  
podawania materiału, co jest szczególnie  
ważne podczas natryskiwania na mokro  
i wdmuchiwania wewnątrzszczelinowego. 

 Diagram gęstości zasypu  
Ułatwia dobór prawidłowych ustawień 
ilości powietrza i materiału na maszynie, 
zależnie od oczekiwanej gęstości objętoś-
ciowej w miejscu instalacji.

 Dopływ powietrza  
Wąż podłączony do króćca 
dopływu powietrza umożliwia 
współpracę Minifanta z „beczką 
na odpadki” (patrz na odwrocie, 
zakładka Sprzątanie). Wbudo-
wany filtr powietrza chroni dwie 
dmuchawy w maszynie przed 
uszkodzeniami spowodowany-
mi zapylonym i zanieczyszczo-
nym powietrzem. Wąż może być 
wykorzystany do doprowadze-

nia powietrza spoza miejsca 
pracy maszyny.

 Elektroniczna skrzynka 
rozdzielcza  
Elektroniczna skrzynka rozdzielcza 
wyposażona jest w komponenty od 
uznanych producentów. Kontrolki  
i sterowniki są czytelnie oznaczone  
i zaprojektowane z myślą o wygo-
dzie użytkowników.

Minifant M99

 Sterowanie maszyną  
Ponieważ Minifant M99 w standardzie 
oferuje dwukierunkowego bezprzewo-
dowego pilota zdalnego sterowania, 
praca na maszynie jest efektywniejsza. 
Pilot posiada wiele funkcji, np.: blokadę 
klawiatury, opcje pracy: tylko powietrze, 
powietrze + materiał; działa na dużym 
dystansie.

Dwukierunkowa  
technologia FM

Odbiornik sygnału sterowania Pilot bezprzewodowy

 Mobilność 
 Przesunięcie maszyny to 

żaden problem! Ponieważ  
Minifant M99 jest lekki i wyposażony 
w wytrzymałe kółka, z łatwością 
można go przemieszczać po nierów-
nym terenie na placu budowy. 

 Przesłona śluzy powietrznej  
17 ustawień suwklapy śluzy po-
wietrznej pozwala na precyzyjne 
sterowanie ilością podawanego 
materiału. Pozycja przesłony jest 
ustawiana ręcznie na maszynie.
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Model Minifant M99 E Minifant M99 E – DS

Wydajność przetwarzania do 550 kg/godz., zależnie od typu 
realizacji i materiału 

do 550 kg/godz., zależnie od typu 
realizacji i materiału

Zasilanie 230 V / 50 Hz / 16 A z dmuchawą 10 A 230 V / 50 Hz / 16 A z dmuchawą 10 A 

Wskaźnik napięcia sieciowego opcjonalne   opcjonalne   

Jednostka dostaw powietrza wysokowydajne dmuchawy prom-
ieniowe 2 x 1.4 kW *1)

wysokowydajne dmuchawy prom-
ieniowe 2 x 1.4 kW *1)

Ciśnienie wydmuchu max. 280 mbar (regulowane) max. 280 mbar (regulowane)

Objętość powietrza ok. 100 – 360 m³/ godz. ok. 100 – 360 m³/ godz.

Sterowanie prędkością śluzy nie tak

Maksymalna wysokość  
podnoszenia

ok. 18 do 24 m ok. 18 do 24 m

Dozowanie materiału przesłona śluzy powietrznej (ustawia-
na ręcznie) 17 pozycji regulacji

przesłona śluzy powietrznej (ustawia-
na ręcznie) 17 pozycji regulacji

Pojemność zbiornika ok. 200 l./ 1 – 2 worki ok. 200 l./ 1 – 2 worki

Rozdrabnianie tnący mechanizm obrotowy tnący mechanizm obrotowy

Wymiary ok. 640 x 1320 mm (D x H) ok. 640 x 1320 mm (D x H)

Wysokość krawędzi zbiornika ok. 1320 mm ok. 1320 mm

Króciec wylotowy śluzy  
powietrznej

NW 63 NW 63

Waga ok. 109 kg ok. 109 kg

Moc znamionowa ok. 3,6 kW ok. 3,6 kW

Inteligentne rozwiązania w izolacjach

Osiągaj większe  
wydajności łącząc pracę 
Minifanta z Zewnętrzną 
dmuchawą

Podstawka załadowcza

Sprzątanie

Zewnętrzna dmuchawa

Dopasowana podstawka 
załadowcza ułatwia wsypywanie 
materiału do zbiornika maszyny

 Podstawka załadowcza  
Podstawka montowana jest 
na ściance zbiornika. Ułatwia 
przygotowanie i przyspiesza 
ładowanie pak materiału izola-
cyjnego do maszyny. Podstawka 
służy również jako praktyczna 
pokrywa na zbiornik. 

Karta parametrów powietrza M99

Półka załadowcza Pokrywa zbiornika
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* 1) W razie potrzeby, drugą dmuchawę można włączyć lub wyłączyć.

Zbieraj resztki materiału  
lub  starą izolację z miejsca 
zasypu przy pomocy  
„beczki” i maszyny

Przepływ objętościowy powietrza V [m3/h]

Naszym autoryzowanym partnerem  
w Polsce jest firma:

Derowerk FHU  
Zbigniew Białas
Piotrkowska 183/187/22  
90-447 Łódź
tel.: +48 42 636 12 54  
fax.: +48 42 630 62 84 
email: derowerk@derowerk.pl  
www: www.derowerk.pl


